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1. Hva saken gjelder
I Sykehusinnkjøp HF sitt oppdragsdokument for 2017 står det:

Sykehusinnkjøp HF skal etter nærmere avtale med de regionale helseforetakene delta som
nasjonal anskaffelsesspesialist i arbeidet med Nye Metoder. Innføring av nye legemidler i
spesialisthelsetjenesten besluttes i Beslutningsforum. Sykehusinnkjøp skal ha en aktiv rolle i
prosessene, og skal i henhold til mandat fra Beslutningsforum gjennomføre forhandlinger og
utarbeide forslag til innkjøpsavtaler.
Det er satt i gang et utviklingsarbeid for å se nærmere på grenseoppgangen mellom Nye metoder og
divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF sitt arbeid. Gjennnom dette arbeidet søker man å
tydeliggjøre divisjonen sin rolle, både ifm beslutninger i Nye Metoder og anskaffelser gjennom anbud
for å forbedre grenseoppgangen mellom anbud og Nye Metoder.
Forslag til tiltak vil bli forelagt de regionale fagdirektørene og de administrerende direktørene i RHF
for beslutning i desember 2017.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer
Divisjon legemidler gjennomfører forhandlinger, utarbeider vilkår for kostnadseffektiv bruk i
samarbeid med SLV og utarbeider forslag til innkjøpsavtaler innenfor de tidsrammer som er
forventet.
Det er behov for å se på grenseoppgangen mellom anbudsprosessene og Nye Metoder for å sikre
bedre etterlevelse av beslutningene i Nye Metoder, bidra til at effekten av anbud blir tilstrekkelig god
og sørge for at beslutningene er i tråd med gjeldende regelverk, herunder lov om offentlige
anskaffelser. Det er satt i gang et arbeid for å se nærmere på disse problemstillingene. Arbeidet er
inndelt i 3 ulike arbeidsløp:
1. Ny pris/informasjon og revurdering
2. Grenseoppgangen mellom Nye Metoder og anbud
3. Jus, saksgang og styrlingslinjer
Styrets rolle og mandatet i fra Nye Metoder er de eneste formaliserte styringslinjene inn mot
divisjonen. I tillegg er divisjonen sin rolle i Bestillerforum beskrevet, men her har divisjonen ingen
formell utøvende rolle. I løpet av tiden divisjonen har arbeidet med Nye Metoder, har Nye Metoder
endret seg mye og stadig flere arbeidsoppgaver blir tildelt divisjonen.
I arbeidet mot Nye Metoder pekes det spesielt på tre utfordringer med dagens system:
1. Utfordring med forankring av anbudskonkurransene i forkant av utlysning eller i etterkant av
konkurransen er gjennomført. Dette kan medføre at effekten av anbudene svekkes.
2. Uklar grenseoppgang mellom Nye Metoder og anbud kan medføre at forskrivende leger og
leverandører er usikker på hvilken «beslutning som gjelder». Dette kan igjen undergrave
legitimiteten rundt beslutninger i Nye Metoder, svekke forhandlingsposisjonen og svekke
effekten av anbud fordi leverandører vil være varsomme med å gi inn tilbud dersom
anbefalingene ikke følges, og på sikt avstå fra å gi tilbud.
3. Innkjøpsfaglig kompetanse må være tilstede i prosesser rundt Nye Metoder, for å redusere risiko
for at beslutninger legger uønskede føringer på kommende anbudskonkurranse eller går på tvers
av rammene for gjeldende konkurranse.
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Første viktige milepæl i arbeidet var møte i Bestillerforum 13. september, der problemstillinger og
forslag til prosess ble presentert. Arbeidet skal munne ut i konkrete forslag til tiltak og vil bli forelagt
de regionale fagdirektørene og de administrerende direktørene i RHF for beslutning. Arbeidet skal
ferdigstilles i desember 2017.

3. Anbefaling
Det er satt i gang et arbeid med alle aktøren i Nye Metoder for å se nærmere grenseoppgangene
mellom Anbud og Nye Metoder. Arbeidet vil munne ut i konkrete forslag til tiltak og vil bli forelagt de
regionale fagdirektørene og de administrerende direktørene i RHF for beslutning. Arbeidet så langt
har vist behov for tydelige prosesser for god forankring i forkant av anbudsprosessene og for
implementering av inngåtte avtaler. Administrerende direktør vil følge opp det viktige arbeidet med
tydelighet i prosessene vedrørende Nye Metoder.

Trykte vedlegg
Vedlegg 1: LIS sitt mandat i Nye Metoder
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Vedlegg 1 Mandat

Innføring av nye legemidler i spesialisthelsetjenesten
Mandat til Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS)
1.Oppdragsgiver
Oppdragsgiver er Beslutningsforum.
2. Mandat og kriterier for mandatet
Oppdragsgiver gir mandat til HINAS v/administrerende direktør.
HINAS skal foreta prisforhandlinger og utarbeide avtaleforslag ved innføring av nye
legemidler i spesialisthelsetjenesten.
Kriterier for start av prisforhandling:
1. Når det ved innføring av et nytt legemiddel eller ny indikasjon er nødvendig med
en lavere pris for å oppnå en akseptabel kost per QALY.
2. Når innføring av et nytt legemiddel eller ny indikasjon med akseptabel kost per
QALY får store budsjettkonsekvenser.
3. Forhandlinger skal være basert på de til enhver tid gjeldende retningslinjer for
mandatet vedtatt av Beslutningsforum.
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